
 

 

 

 

  خاوية ببطونللفراش 

  .من المخاطر الصحية ويھدد السمة خل شھور الشتاء

بعد أن أجبرت  العالميعلى دعم طارئ لبرنامج ا!غذية 
  .في المنطقة الھشةمليون سوري من الفئات 

  .مسنينفي ا:حساس المتنامي باليأس، خاصة بين ا!طفال، وا!مھات المرضعات، وذوي ا:عاقات وال

شراء ا!غذية  وتمكينھامنأصبحت ا!سر على شفير العوز، وقد يضطر الكثير من ا!طفال للعمل من أجل زيادة دخل ا!سرة 

يدفع أطفال سوريا وأسرھم ثمنا باھظا : "ل إفريقيا
  ".ومع اقتراب فصل الشتاء، سيكون للنقص في تمويل ا!غذية أثر مدمر عليھم

ولو تم توفير التمويل المطلوب، سيتمكن برنامج ا!غذية العالمي من اUستمرار في تقديم المساعدة لTطفال السوريين من خل نظام 

  .توفير المزيد من الدعم العاجل لتلبية اUحتياجات الماسة !طفال سوريا وتجنب كارثة محققة

: للمزيد من المعلومات حول اUحتياجات الحالية واستجابة اليونيسف ا:قليمية لفصل الشتاء الرجاء زيارة الموقع ا:لكتروني التالي

  

دولة ومنطقة لمساعدة ا!طفال على البقاء والنمو من الطفولة المبكرة إلى المراھقة، وھي أكبر مقدم في العالم للقاحات للدول 
ور وا:ناث، وحماية ا!طفال تدعم اليونيسف صحة ا!طفال وتغذيتھم، والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم ا!ساسي الجيد لجميع ا!طفال الذك

للمزيد من المعلومات حول اليونيسف . يتم تمويل اليونيسف بالكامل من تبرعات ا!فراد وا!عمال والمنظمات والحكومات

  

singram@unicef.org  ، 4740-590-79-+962  

rkhadivi@unicef.org، +962 79 565 1574  

  
  
 

للفراش  قد يؤونھشاشة  ا كثرالم�يين من أطفال ال�جئين السوريين 

من المخاطر الصحية ويھدد السمة خل شھور الشتاءيزيد الغذائية 

على دعم طارئ لبرنامج ا!غذية  للحصولنداءتشارك اليونيسف في ال -2014كانون ا ول 
مليون سوري من الفئات  1.7التي تقدمھا لحوالي تعليق المساعدات 

في ا:حساس المتنامي باليأس، خاصة بين ا!طفال، وا!مھات المرضعات، وذوي ا:عاقات وال سيسھم

أصبحت ا!سر على شفير العوز، وقد يضطر الكثير من ا!طفال للعمل من أجل زيادة دخل ا!سرة 
  .ا!مر الذي قد يؤدي إلى تسرب ا!طفال من المدارس بشكل أكبر

ل إفريقياتقول ماريا كالفيس، مديرة اليونيسف ا:قليمية في منطقة الشرق ا!وسط وشما
ومع اقتراب فصل الشتاء، سيكون للنقص في تمويل ا!غذية أثر مدمر عليھم

ولو تم توفير التمويل المطلوب، سيتمكن برنامج ا!غذية العالمي من اUستمرار في تقديم المساعدة لTطفال السوريين من خل نظام 
  .كن ا!سر من شراء الطعام من ا!سواق المحليةسائم الغذائية الذي يمّ 

توفير المزيد من الدعم العاجل لتلبية اUحتياجات الماسة !طفال سوريا وتجنب كارثة محققةلتدعو اليونيسف الدول المانحة 

للمزيد من المعلومات حول اUحتياجات الحالية واستجابة اليونيسف ا:قليمية لفصل الشتاء الرجاء زيارة الموقع ا:لكتروني التالي
http://childrenofsyria.info/winter/ 

دولة ومنطقة لمساعدة ا!طفال على البقاء والنمو من الطفولة المبكرة إلى المراھقة، وھي أكبر مقدم في العالم للقاحات للدول  190اليونيسف في أكثر من 
تدعم اليونيسف صحة ا!طفال وتغذيتھم، والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم ا!ساسي الجيد لجميع ا!طفال الذك

يتم تمويل اليونيسف بالكامل من تبرعات ا!فراد وا!عمال والمنظمات والحكومات. من العنف واUستغل وا:يدز

  www.unicef.org :وعملھا يمكنكم زيارة الموقع ا:لكتروني التالي

 :للمزيد من المعلومات الرجاء اUتصال بالعناوين التالية
singram@unicef.org ، مكتب اليونيسف ا:قليمي لمنطقة الشرق ا!وسط وشمال إفريقيا

rkhadivi@unicef.org مكتب اليونيسف ا:قليمي لمنطقة الشرق ا!وسط وشمال إفريقيا،

  خبر صحفي

  

  

الم�يين من أطفال ال�جئين السوريين 
  

الغذائية تعليق المساعدات 
  

كانون ا ول  4عمان، 
تعليق المساعدات على ية وكالة ا!ممال
  

سيسھمھذا التعليقحيث أن 
  

أصبحت ا!سر على شفير العوز، وقد يضطر الكثير من ا!طفال للعمل من أجل زيادة دخل ا!سرة 
ا!مر الذي قد يؤدي إلى تسرب ا!طفال من المدارس بشكل أكبر. ا!ساسية

  

تقول ماريا كالفيس، مديرة اليونيسف ا:قليمية في منطقة الشرق ا!وسط وشما
ومع اقتراب فصل الشتاء، سيكون للنقص في تمويل ا!غذية أثر مدمر عليھم. للصراع القائم

  

ولو تم توفير التمويل المطلوب، سيتمكن برنامج ا!غذية العالمي من اUستمرار في تقديم المساعدة لTطفال السوريين من خل نظام 
سائم الغذائية الذي يمّ الق
  

تدعو اليونيسف الدول المانحة 
  

للمزيد من المعلومات حول اUحتياجات الحالية واستجابة اليونيسف ا:قليمية لفصل الشتاء الرجاء زيارة الموقع ا:لكتروني التالي
http://childrenofsyria.info/winter/

# # # 
 

 حول اليونيسف
   

اليونيسف في أكثر من تعمل 
تدعم اليونيسف صحة ا!طفال وتغذيتھم، والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم ا!ساسي الجيد لجميع ا!طفال الذك. النامية

من العنف واUستغل وا:يدز

وعملھا يمكنكم زيارة الموقع ا:لكتروني التالي

للمزيد من المعلومات الرجاء اUتصال بالعناوين التالية
مكتب اليونيسف ا:قليمي لمنطقة الشرق ا!وسط وشمال إفريقيا سايمون انغرام،

   

مكتب اليونيسف ا:قليمي لمنطقة الشرق ا!وسط وشمال إفريقيا،روشان خاديفي، 
 

 

 

 

 


